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Protokoll fört vid SLKs avelskommitté för Svensk Lapphund, 
onsdagen den 21/4 2016 

 

Närvarande: Maria Niska, Catrin Renlund, Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande. 
 Catharina förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Maria till att justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes varefter det lades till 
handlingarna. 

. 
§5 Från CS 
 Den sista april ska hemsidan flyttas över till ny plattform. 
 AK Slh har meddelat WK att allt som finns på nuvarande hemsida 

gällande Slh ska flyttas över. 
 
§6 Från RUK 
 a) Catharina drog kort verksamhetsplanen 2016 för RUK. 
 b) Eftersom AK Svensk har deltagit på de tre senaste temautbildningarna 

hos SKK så ser vi helst att en avelsfunktionär från AK Finsk eller AK 
Lapsk representerar SLK i årets temautbildning. 

 c) Det var utlovat att hunddatabasen skulle ha uppdateras med nya 
funktioner under 2015, men det blev inte så. I dagsläget är det osäkert 
när dessa nya (och för alla AK viktiga) funktioner kan läggas till. 

 d) Diskussion runt Rassymposium 2017 och vad som skulle kunna ingå i 
programmet. 

 
 
§7 Årsutvärdering 2015 
 Maria har varit i kontakt med veterinär Linda-Mari Berglundh gällande 

den nuvarande sneda könsfördelningen med tydlig övervikt att födda 
hanvalpar. Får fortfarande anses ligga inom den slumpmässiga 
kategorin. AK fortsätter dock att följa situationen. 
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§8 Domarkompendium.  

Maria & Catrin planerar arbetsmöte för att jobba vidare med text och 
bilder. 

 
§9 Avel & hälsostatus Slh 
 a) Avel 
 AK konstaterar med glädje att den genomsnittliga kullstorleken ligger 

kvar runt 5 valpar per kull. 
 b) Hälsostatus 
 Inkomna rapporter till AK har endast rört sjukdomar/sjukdomstillstånd 

som med all sannolikhet inte har en genetisk bakgrund. 
  
§10 Hur kan vi underlätta gränsöverskridande avel? 
 a) Möte med Norska AK 
 Maria kontaktar representanter för NLK AK Slh för att bjuda in till möte i 

juli. 
b) När släktskapslistan 2016 är klar kommer denna också att skickas till 
våra norska kollegor. 

 
§11 Slh i världen 
 Inget att rapportera. 
  
§12 Från SKK 
 Inget att rapportera. 
 
§13 Diskussion runt potentiell inkorsning  
 Bordlades. 
  
§14 Mentalitet 
 a) BPH 
 Flera av SLKs distrikt har redan planerat in BPH-dagar under 2016. 
  
§15 Uppdatering av listorna 
 Släktskapslistan för 2016 förväntas anlända inom kort. SLU har haft lite 

tekniska problem med att generera dem i år. 
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§16 Övrigt 

a) AK har blivit kontaktad av rasklubb för en annan svensk national ras 
för att få höra om våra positiva och negativa erfarenheter runt prcd-
PRA. AK är därför inbjuden att delta i deras AK möte framöver. 

b) LH 2016-1 
Till följd av den artikel som redaktören för LH skrev och publicerade i 
LH-1 har Catharina och Maria haft ett telefonmöte med CS 
ordförande, Teresa Lejenäs. AK ifrågasatte varför vi inte informerades 
och tillfrågades av ordförande/ansvarig utgivare innan artikeln 
publicerades. Ordförande meddelade att hon använt sig av intern Slh 
kompetens inom CS. 
Catharina har också haft ett telefonmöte med Sten Pettersson 
eftersom han är AKs kontaktperson i CS. Det var ett konstruktivt och 
positivt möte där vikten av samarbete inom klubben betonades från 
båda deltagarna.  
 

c) RS 
Diskussion gällande agendan för rasmötet.  

 
 

§17 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Mötet fann att inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras 

innan protokollet är justerat. 
  
 
§18 Nästa möte 
 I maj. Datum fastställs senare. 
 
§19 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
  
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
 
Catharina Ellerström   Maria Niska    


